
Profilul meu - 2013 

INREGISTRARE 

Parola*:
 

 Repetă parola
Lasa necompletat, nu schimba 

PROFILUL MEU 

Denumire organizaţie*: Universitatea "1 Decembrie 1918" 
din Alba Iulia

 
  

Adresă poştă electronică*: georgescuion@yahoo.com
 

Cod de înregistrare fiscală: 5665935
 

de la fisc 

Număr de înregistrare în registrul 
comerţului:

-
 

de la Registrul Comerţului 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor:

-
 

dacă este cazul 

Anul înfiinţării*: 1991

Adresa poştală: Str. Gabriel Bethlen Nr. 5

 
  

Cod: 510009

Localitate: Alba Iulia

 
  

Judeţele*:
                                            

Alba

Regiune*:
         

Centru

TIPUL SOLICITANTULUI 

Tipul solicitantului*: Persoane juridice de drept public

Persoane juridice de drept privat

Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial

Persoane juridice de drept privat fără scop 
patrimonial  

. 

În situaţia în care reprezentaţi o 
persoană juridică de interes public, vă 

rugăm să selectaţi una din 
posibilităţile prezentate*:

Persoane juridice de drept public, ordonatori de 
credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi 
entităţile aflate în subordine sau în coordonare 
finanţate integral din bugetele acestora 
Persoane juridice de drept public, instituţii publice 
finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate 



parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale  

REPREZENTANTUL LEGAL 

Vă rugăm să completaţi datele de contact ale persoanei care are dreptul să semneze şi să reprezinte organizaţia 

Prenume şi Nume*: Breaz Valer Daniel
 

Funcţie: Rector
 

Număr de telefon*: +40-258-806-130
 

Număr de fax*: +40-258-812-630
 

Adresă poştă electronică*: cond@uab.ro
 

Document de identitate*: CI - AX 428998
 

Emis de*: SPCLEP Alba-Iulia
 

La data de*: 11.04.2011
 

R-Date format: dd/mm/yyyy (i.e. 28/03/2005)

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR 

Sunt de acord ca datele cuprinse în 
prezenta înregistrare şi în formularele 
referitoare la aplicant şi la proiect să 

fie utilizate în conformitate cu Legea 
nr. 677/2001 privind protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date cu 
modificările şi completările 

ulterioare*:

DA

NU
 

ALTE INFORMAŢII 

Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele informaţii privind organizaţia: 

(*)Anul n: anul depunerii cererii de finanţare 

(*)Anul n - 2 

Număr mediu de angajaţi: 342

Cifra de afaceri/venituri din activităţi 
fără scop patrimonial:

33.239.906

Profitul sau pierderea net(ă) a 
exerciţiului financiar / excedent 

reportat pe anul următor (conform 
bilanţ):

2.173.807

(*)Anul n - 1 

Număr mediu de angajaţi: 332

Cifra de afaceri/venituri din activităţi 
fără scop patrimonial:

25.944.579

Profitul sau pierderea net(ă) a 
exerciţiului financiar / excedent 

reportat pe anul următor (conform 
bilanţ):

-1.994.857
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